
Klasa IV język polski (środa – 22 kwietnia i czwartek – 23 kwietnia)

Kochani Uczniowie! Przystępujemy do kolejnych zajęć.

Temat: Dosłownie i w przenośni. J. Kulmowa „Kwitną gawrony”.

Z pewnością zwróciliście uwagę na dziwny tytuł utworu, który mamy omówić, Wiecie przecież, że 
zakwitnąć mogą: kwiaty, rośliny, drzewa… A gawrony? 
Na dzisiejszej lekcji spróbujemy wyjaśnić znaczenie nowego poetyckiego środka, jakim jest 
przenośnia.
Zanim jednak przejdziemy do tych czynności, przypomnijcie sobie poznane dotychczas środki 
stylistyczne:

epitet – określenie rzeczownika, np., zielony las

porównanie – zestawienie dwóch członów na zasadzie podobieństwa połączonych spójnikami: jak,
jakby, jakoby, niby, na kształt, np. zimny jak lód

dźwiękonaśladownictwo – naśladowanie odgłosów, np. przyrody: ćwir – ćwir, kum – kum, wyje, 
świszczy, stuka

uosobienie – nadanie zwierzętom, roślinom lub przedmiotom cech ludzkich, np. Szafa odrzekła

I. Otwórzcie podręczniki na str, 254. Odczytajcie wiersz „ Kwitną gawrony”, zauważcie, że utwór 
ten mówi o drzewach, które:

NOTATKA:
Drzewa:
- „kwitną wróblami”
- „kawkami kwitną”,
- „gilami płoną”,
- „sikorką kwitną żółto – błękitną”,
………………………………………………………………………………………………………..
Jak zauważyliście, wiersz ten mówi o drzewach w zimie. Wówczas są one pozbawione liści, ale 
mimo to „kwitną”: wróblami, kawkami, gilami i sikorkami. Co to znaczy? To znaczy, że na nagich 
gałęziach drzew – zimą - siadają: czarne kawki, brązowo – szare wróble, czerwone gile i żółto - 
błękitne sikorki. Dzięki temu bezlistne drzewo nabiera różnych barw – właśnie tak, jakby zakwitło. 

NOTATKA:
Niektórych połączeń wyrazów nie można rozumieć dosłownie, ponieważ mają sens przenośny. 
Każdy wyraz z osobna ma swoje określone znaczenie, ale jeśli zestawimy je razem, nabiorą 
wspólnie nowego znaczenia. Takie związki wyrazów nazywamy przenośniami lub metaforami.

II. Zastanówmy się jeszcze nad jedną rzeczą. Kim jest osoba mówiąca w wierszu „Kwitną 
gawrony”, co o niej możemy powiedzieć?

NOTATKA:
„Nie lubimy gawronich drzew.
Ale wiosną (…) 
znów powróci szum bardzo zielony”



Podmiotem lirycznym wiersza są prawdopodobnie dzieci, które nie lubią patrzeć na smutne drzewa 
zimą i z niecierpliwością oczekują na wiosnę.

Zadanie domowe: Narysuj drzewa „zakwitnięte ptakami” (zadanie na +)

Temat: O przenośni w praktyce

Dla utrwalenia wiadomości o przenośni, wykonajcie ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń – str. 71 - 72


